СВЕТА ГОРА – АТОН:
МАНАСТИРЪТ СИМОНОПЕТРА
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Манастирът Симеоно-Петър се намира в югозападната
страна на Света Гора, на разстояние един час от
Григориат, а от Карея – на 5 часа. Той се издига
живописно над една висока гориста скала, която стои
отвесно на морския бряг. Този манастир съвсем чудно е
построен. Св. Симон, основателят на манастира, се
спасявал уединено в една пещера, която и сега е
запазена в първоначалния си вид, близо до манастира.
Честото явяване на ярка звезда върху каменната скала,
която е заобиколена от трите си страни с дълбока
пропаст, подбудило светия отшелник да въздигне върху
нея манастир с църква в чест на Витлеемската звезда
„Рождество Христово“ – това било през XIII в.
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Майсторите въобще не се решавали да започнат работа
на такова опасно място – върху такава висока скала,
която и при най-малкото земетресение (нещо, което
често се случва в Атонската гора), можело да се срути. В
това време, когато Св. Симон се условил с майсторите за
направата на манастира, един от неговите послушници
дошел да почерпи с вино главния майстор. Когато
подавал чашата с виното, неочаквано паднал от
височината
в
пропастта.
След
няколко
минути
послушникът се явил не само неповреден, но още
държал чашата с налятото вино, което не било се
изляло. От това чудо бил решен жребият на манастира и
майсторите старателно започнали работа.
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Манастирът бил основан със съдействието и пособието
на сръбския деспот Йоан Урош, който от признателност
към Св. Симон, понеже му изцелил дъщерята, която
страдала от дяволски бесове, иждивил средства за
направата на манастира. Впоследствие от разни тревоги
и смутове Йоан Урош приел монашески чин в този
манастир, гдето се и поминал.
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Чудото, което се случило с послушника на Св. Симон,
неотдавна се повторило с един монах, който паднал от
високо здание, но с молитвата на св. основател останал
невредим.
От пристанището на манастира разстоянието е около
половин час път по много труден път. Последният ако и
да е добре направен, но поради строгите скалисти
височини, съставлява труд за пътешественика.
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Вътре манастира е съвсем тесен и тъмен, понеже цялата
му вътрешност е покрита с един покрив, над който се
издига кубето на съборната църква.Теснотата на скалата
не е дала възможност за направата на по-обширен
манастир, затова той е повече висок, на няколко ката,
които не съответствуват един на друг. Архитектурата на
този манастир е съвсем удивителна. През 1518 г., както
и в 1621 г. манастирът бил опустошаван от ужасни
пожари, но с помощта на разни благодетели бил
възстановяван. Съборната църква е посветена в чест на
„Рождество Христово“ и е направена по примера на
другите светогорски църкви. В сравнение с теснотата на
мястото, тя пак е доволно обширна.
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В
манастира
Симеоно-Петър,
освен
части
от
животворящия кръст Господен, се намират следните св.
мощи: част от лявата ръка на Св. Мария Магдалина; част
от ръката на Преподобномъченица Евдокия; част от
ръката на Св. Великомъченица Варвара; част от ногата
на Св. Мъченик Кирик; глава от Св. Павел Изповедник;
част от ногата на Св. мъченик Сергей; част от ногата на
Св. мъченик Сергей; глава от Св. Модест, патриарх
Йерусалимски; част от Св. Пантелеймон; част от Св.
Йоан Предтеча; част от Св. Трифон; част от Св.
Свещеномъченик Елевтерий; Част от Св. Яков Персянин;
част от Св. Пророк Наум; части от Св. мъченица
Параскева, Св. Свещеномъченик Харалампий, Св. Симеон
Стълпник, Св. безсребреници Козма и Дамян; кръв от Св.
Димитър
Солунски
и
част
от
Св.
Теодора
Александрийска.

Освен съборната църква в манастира се намират още
следните св. параклиси: 1) Успение Св. Богородица; 2)
Св. Архангели; 3) Св. Георги; 4) Св. Никола; 5) Св.
Мария Магдалина; 6) Св. Харалампий; 7) Св. Йоан
Богослов; 8) Св. Димитър; 9) Св. Мина; 10) Св.
Преподобни Симон, основателя на манастира; 11) Всех
Светих.
Вън от манастира се намират повече от 5 църкви.
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Текстът на презентацията е
по изданието: Пътеводител
по Атонската Света Гора и
Показател на светите й
паметници.
Превел
от
руското шесто поправено и
допълнено
издание
на
Атонския Св. Пантелеймонов
манастир иерод. Харалампий
Т. Преображенски. Издава
схимонах
Иоаникий
от
Ватопедската
келия
“Св.
Харалампий” в Карея, 1896 г.
Фотографиите
са
на
Мирослав Дачев (Архив на
Център за семиотични и
културни изследвания, 20042017).
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